Tara titter i klesskapet

inspirasjon til deg!
I hver utgave fremover vil vi titte inn i klesskapet til voksne, stilsikre kvinner.

god fornøyelse!

Sanger og smykkekunstner Gudny Aspaas

Rocker i alle
regnbuens farger
Gudny Aspaas er kjent for å gå sine egne veier,
både i klesstil og som artist. – Jeg liker å leke med
farger og uttrykk, sier sangeren og smykkemakeren
som inspirerer andre til å våge mer.
Av Anne-Karine Strøm Foto: Esten A. Borgos Styling: Nina Røsnæs

✦ Hadde Gudny Aspaas gjort som
skomakeren og blitt ved sin lest, ville hun
ha drevet med dyr og dyrket jorden. Hun
vokste nemlig opp på en gård i Meråker, som
nummer fem i en søskenflokk på seks. Men
musikken lå også i genene hennes, og det
samme gjorde også sansen for å utrykke seg i
farger og former.

– Jeg husker at jeg så et TV-program om
fransk smykkekunst da jeg var 13. Programmet
gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg ble fascinert
av skinnende metall og vakre steiner, og de
utrolige, flotte formene. Der og da bestemte
jeg meg for at jeg ville jobbe med smykkekunst,
og noen år senere startet jeg utdannelsen ved
Kunst- og Håndverkskolen. Ved siden av sang

Gudnys beste klestips
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rundt det. Dette gjelder både når jeg
lager musikk og smykker, og også i måten
jeg kler meg på.
Impulsiv
– Jeg liker ikke å planlegge for mye i
forkant. I stedet handler jeg på impuls og
instinkt. Best er det når jeg kan kombinere impulsiviteten med inspirasjon og
lek.
Vågemot
Jeg tenker utradisjonelt og har sans
for detaljer. Jeg liker også å utforske
grenser og er motstander av begrensninger. Litt glamfaktor gjør seg også i hverdagen.
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Gudny Aspaas

Alder: 55 Kommer fra: Meråker i
Nord-Trøndelag Bosatt: På St. Hanshaugen
i Oslo Sivilstand: Gift med Simen K.
Frostad (41) og har datteren Tine Erica (31)
fra et tidligere samboerskap. Yrke: Smykkekunstner og sanger/artist
Bakgrunn: Var en av Norges etablerte sangerinner innen rock på 1970 og -80-tallet.
Har blant annet utgitt CD-er og medvirket i
show og musikaler. Utdannet seg samtidig
til smykkekunstner ved Statens Kunst- og
Håndverksskole i Oslo. Driver i dag sitt eget
kunstverksted – Silverland – med andre inviterte kunstnere innen keramikk og glasskunst. Holder for tiden på med å lage
musikk til en CD-utgivelse sammen med
slagverker Gunnar Berg-Nielsen. Livsmotto: ”Jeg søker harmoni som basis i livet
og kunsten, men harmonien inkluderer
også følelser – på godt og vondt.”

FAVORITTANTREKK TIL FEST:
Gudny i et festantrekk som hun
har satt sammen på sin måte.
Tyllskjørtet er fra Carpe Diem og
er kjøpt på salg, matchende gråblå overdel er fra Lyst, og tyllsjalet har hun kjøpt i en
innvandrerbutikk. Smykket er
hennes eget design, og støvlene
er fra Firenze.

▲

Inspirasjon
– Inspirasjon er stikkord for stilen min.
Jeg tenker aldri over hvordan jeg skal
sette sammen en garderobe planmessig,
men benytter meg av innfallsmetoden.
Farger
– Jeg er opptatt av farger, og jeg
elsker å sette dem sammen og leke med
dem. De kan gjerne være sterke og kontrastfulle, men jeg liker også de sarte, og
bruker ofte flere nyanser i ett antrekk.
Kreativ
– Personlig stil handler mye om å våge
å slippe kreativiteten løs. Selv tar jeg som
regel utgangspunkt i et element, og leker

og musikk, har smykkekunst og visuelle
uttrykk vært en del av livet mitt, sier hun.
Gudny har alltid gått sine egne veier, og hun
har skapt seg sin egen nisje, både som artist og
smykkemaker. Hennes personlige stil viser seg
også i måten hun kler seg på.
– Jeg er en blanding av rocker og bohem, og
stilen min kan nok karakteriseres som utradisjonell. Det være seg om jeg leker med farger,
former eller klanger, sier hun.
Gudny har ikke sans for konservative og
stramme former, men hun dyrker kreativiteten
og fantasien. Alt som liten fikk hun lov til å

